
  

                                                                  

  

 

   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dagordning Föreningsstämma 20 november 2017 
 

§ 1 Mötets öppnande 

Ordförande hälsar alla välkomna, går igenom mötesteknik och förklarar mötet öppnat 

klockan 

16.20. 

 

§ 2 Fastställande av närvaro och röstlängd inför möte 

Föreningsstämman beslutar att fastställa röstlängden till 46 personer. 

Föreningsstämman beslutar att justera röstlängden löpande. 

 

§ 3 Godkännande av mötets behöriga utlysande 

Kallelse till föreningsstämman gick ut till samtliga medlemmar via mail sex veckor innan 

dagen för mötet. Mötet annonserades även via Facebook, Instagram, nyhetsbrev samt på 

Dynamicus hemsida. 

 

§ 4 Fastställande av dagordning 

Föreningsstämman beslutar att fastställa dagordningen. 

 

§ 5 Val av mötets ordförande och mötessekreterare 

Föreningsstämman beslutar att utse sittande ordförande Rebecca Revin till mötesordförande 

samt sittande sekreterare Cecilia Ek till mötessekreterare. 

 

§ 6 Val av två justeringspersoner tillika rösträknare 

Föreningsstämman beslutar att välja Ida Bergström och Amanda Sörskog till 

justeringspersoner tillika rösträknare. 

 

§ 7 Halvårsrapport för innevarande termin 

Samtliga styrelsemedlemmar går igenom sina halvårsrapporter, se “Handlingar 

Föreningsstämma HT17”. Föreningsstämman beslutar att lägga halvårsrapporterna för 

innevarande termin till handlingarna. 

 

§ 8 Behandlande av proposition 2017:2 

Ordförande Rebecca Revin redogör för proposition 2017:2 Föreningens fond, se “Handlingar 

Föreningsstämma HT17”. 

 



  

                                                                  

  

 

   

Frågor ställs från föreningsstämman angående om det finns någon plan för vad pengarna ska 

användas till, om styrelsen anser att pengarna i dagsläget räcker till för föreningens 

verksamhet, vad som ska göra med de pengar som blir över. Ordförande och 

ekonomiansvarig besvarar frågor. 

 

Föreningsstämman beslutar att bifalla proposition 2017:2 

 

§ 9 Fastställande av medlemsavgifter för nästkommande år 

Föreningsstämman beslutar att fastställa medlemsavgiften för 2017 till 0 kr. 

 

§ 10 Fastställande av verksamhetsplan för nästkommande verksamhetsår 

Samtliga styrelsemedlemmar går igenom sina verksamhetsplaner, se ”Handlingar 

Föreningsstämma HT17”. Föreningsstämman beslutar att fastställa verksamhetsplanen för 

verksamhetsåret 2018. 

 

§ 11 Fastställande av budget för nästkommande verksamhetsår 

Frida Prestjan, ekonomiansvarig, går igenom budgeten för nästkommande verksamhetsår. 

 

Föreningsstämman beslutar att godkänna budgeten för nästkommande verksamhetsår 1/1-18 

– 31/12-18. 

 

Föreningsstämman ajourneras klockan 17.20 

 

Föreningsstämman återupptas klockan 17.42 

 

Föreningsstämman beslutar att justera röstlängden till 46 personer. 

 

§ 12 Val av Sekreterare, Evenemangssamordnare, Webmaster, Ekonomiansvarig, 

Idrottssamordnare samt Näringslivssamordnare 

Sekreterare 

Huvudkandidat är Malin Källström. 

Mandatperiod om 1 år, 1/1-18 – 31/12-18. 

Kandidaten presenterar sig och besvarar ställda frågor. 

Föreningsstämman beslutar att genom acklamation att välja Malin Källström till Sekreterare. 

 

Evenemangsamordnare 

Huvudkandidat är Frida Edman. 

Mandatperiod om 1 år, 1/1-18 – 31/12-18 

Kandidaten presenterar sig och besvarar ställda frågor. 

Föreningsstämman beslutar att genom acklamation att välja Frida Edman till 

Evenemangssamordnare. 

 

Webmaster 

Huvudkandidat är Ella Eriksson. 

Mandatperiod om 1 år, 1/1-18 – 31/12-18 

Kandidaten presenterar sig och besvarar ställda frågor. 

Föreningsstämman beslutar att genom acklamation att välja Ella Eriksson till Webmaster. 



  

                                                                  

  

 

   

 

Ekonomiansvarig 

Huvudkandidat är Sofie Thor Gustafsson. 

Mandatperiod om 1 år, 1/1-18 – 31/12-18 

Kandidaten presenterar sig och besvarar ställda frågor. 

Föreningsstämman beslutar att genom acklamation att välja Sofie Thor Gustafsson till 

Ekonomiansvarig. 

 

Idrottssamordnare 

Huvudkandidater är Tom Hård Af Segerstad. 

Mandatperiod om 1 år, 1/1-18 – 31/12-18 

Kandidaten presenterar sig och besvarar ställda frågor. 

Föreningsstämman beslutar att genom acklamation välja Tom Hård Af Segerstad till 

Idrottssamordnare. 

 

Näringslivssamordnare 

Huvudkandidat är Viktoria Ullman. 

Mandatperiod om 1 år, 1/1-18 – 31/12-18 

Kandidaten presenterar sig och besvarar ställda frågor. 

Föreningsstämman beslutar att genom acklamation att välja Viktoria Ullman till 

Näringslivssamordnare. 

 

§ 13 Behandling av motioner 

Inga motioner har kommit in. 

 

§ 14 Fastställande av firmatecknare 

Föreningsstämman beslutar att bevilja Sofie Thor Gustafsson teckningsrätt för föreningens 

samtliga konton för mandatperioden 1/1-18 – 31/12-18.  

 

Föreningsstämman beslutar att bevilja Rebecca Revin teckningsrätt för föreningens samtliga 

konton för mandatperioden 1/1-18 - 30/6-18. 

 

§ 15 Övriga frågor 

Ordförande informerar om att en revisorssuppleant ska väljas in föreningen eftersom frågan 

bordlades på årsmötet.  

 

Styrelsen yrkar på att Ola Lindberg väljs in som revisorssuppleant för 

perioden 1/1-18 - 30/6-18. 

 

Föreningsstämman beslutar att välja Ola Lindberg som revisorssuppleant för perioden 1/1-18 

- 30/6-18. 

 

§16 Ordet är fritt 

Evenemangssamordnare Leontina Walldén informerar om Sexan som är efter 

föreningsstämman. 

 

 



  

                                                                  

  

 

   

§ 17 Mötets avslutande 

Mötesordförande Rebecca Revin förklarar föreningsstämman avslutad klockan 18.20 

 

__________________________  _______________________ 

Mötesordförande Rebecca Revin  Mötessekreterare Cecilia Ek 

 

__________________________  ___________________________ 

Justeringsperson Ida Bergström  Justeringsperson Amanda Sörskog

      

 


